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“Eu sou Maria”
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Diretor do Colégio do Minho

Este ano, o tema escolhido para a nossa cantata de 
Natal - “Eu sou Maria” – é uma forma de nos associar-
mos às comemorações do centenário das aparições em 
Fátima. Este é/foi um marco importante na vida do 
nosso país e é certamente um acontecimento que nos 
marcou/marca independentemente das nossas convic-
ções pessoais e religiosas. Mas, para além deste motivo, 
que nos levou a escolher esta temática, podemos, numa 
outra perspetiva, associar este tema à nossa vivência, 
como Escola Católica, desta quadra natalícia. “Eu sou 
Maria” leva-nos, em primeiro lugar, a interpretar o sim 
de Maria àqueles que foram /são os projetos de Deus 
e a sua total disponibilidade e aceitação desses mesmo 
projetos. Queria chamar a atenção para que, numa 
outra perspetiva, e como comunidade educativa de uma 
Escola Católica, podemos e devemos ter: colocarmo-nos 
no lugar de Maria e disponibilizarmo-nos para, no nosso 
quotidiano, pormos em prática os valores que normal-
mente apregoamos. Ser “Maria” é abandonarmos o 
nosso conforto, o nosso dia a dia e disponibilizarmo-nos 

para irmos ao encontro do outro nas suas mais diversas 
necessidades. Ajudar com bens materiais, com uma 
palavra de alento, com uma companhia desejada para 
quem está só ou simplesmente levarmos uma palavra 
de ânimo a quem está desanimado. Enfim, ser “Ma-
ria” é mostrarmo-nos disponíveis para fazer um sem 
número de coisas que são urgentes numa sociedade que, 
em muitos momentos do ano, se esquece dos “margi-
nalizados”, dos sós, mesmo que eles estejam rodeados 
de muita gente. Ser “Maria” é pormo-nos a caminho, 
desinstalarmo-nos e verificarmos que não estamos sós e 
que só quando todos formos verdadeiramente irmãos é 
que o projeto de Deus para a humanidade se concretiza. 
Ser “Maria” é dizermos sim aos valores mais nobres da 
nossa sociedade (amizade, verdade, humildade, …), en-
fim, é deixarmos que o Natal e o seu Espírito se realize 
em nós, não apenas neste quadra mas durante os 365 
dias que o próximo ano terá.  

Votos de um Santo Natal e de um bom ano 2017

2

mirante
Jornal do Colégio do Minho          



“

“

Polo demonção

O Colégio do Minho completou, no dia 24   de outubro, 
um ano de existência, em Monção. Para comemorar, todos 
os alunos do Colégio, juntamente com os respetivos encarre-
gados de educação, professores e funcionários, participaram 
numa cerimónia informal e celebraram a sua existência em 
convívio.

Parabéns ao Colégio do Minho por 
um ano de muito esforço e dedicação a 
um projeto de raiz. Parabéns pelo cum-
primento de princípios sempre em prol 
do melhor pelos alunos e, ainda, parabéns 
a todos os que dão sempre o melhor de si 
para fazer do Colégio do Minho a verda-
deira escola de conhecimentos e valores 
da vida.  

Neste dia, os encarregados de edu-
cação prestaram uma homenagem ao 
Colégio através da seguinte carta: 

Este Colégio, com apenas um ano de 
existência, já deu provas de que este é o lugar 
ideal para aprender e formar as nossas crian-
ças, que serão o futuro e esperança destes pais.

Durante este ano de existência, os nossos filhos foram entregues 
a uma equipa que tem dado provas do seu profissionalismo e dedica-
ção, onde o rigor, o carinho e a atenção têm caminhado lado a lado.

Foram muitas as atividades realizadas ao longo deste ano, que 
contribuíram para o crescimento dos nossos filhos e os tornaram 
ainda mais felizes.

Há um ano atrás, o Colégio do Minho – polo de Monção foi a 
escolha que fizemos para a educação das nossas crianças e, passados 
todos estes meses, não nos arrependemos desta escolha. O Colégio 

cumpriu o que prometeu “Educar de forma res-
ponsável e exigente.”

Obrigada ao Colégio do Minho, um colégio 
moderno e dinâmico, capaz de responder às exi-
gências dos novos tempos.

Em nome de toda a equipa pedagógica 
que o compõe, o Colégio do Minho - Polo 
de Monção agradece todas as mensagens de 
felicitações pelo seu 1º ano de existência em 
Monção. Gostaríamos, também, de agrade-
cer aos nossos alunos e respetivos encar-
regados de educação pela confiança e pela 
aposta na preferência deste projeto moder-

no e dinâmico, capaz de responder às exigências dos novos 
tempos. Esperamos festejar muitos aniversários e poder estar 
sempre à altura das exigências e expetativas de todos. 

Este Colégio, com 
apenas um ano de 
existência, já deu 
provas de que este 
é o lugar ideal para 
aprender e formar as 
nossas crianças, que 
serão o futuro e espe-
rança destes pais.
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Polo de

monção

Aulas de Natação S. Martinho

Inserido no Programa Curricular do nosso Colégio, os 
alunos iniciaram, no dia 19 de outubro, aulas de natação, 
na Piscina Municipal de Monção. Trata-se de uma ativi-
dade de grande agrado dos alunos e que apresenta enormes 
vantagens no contexto do desenvolvimento individual e 
social – promove o desenvolvimento do tónus muscular, 
melhora a coordenação motora, trabalha o controlo da 
respiração, promove o desenvolvimento de competências 
sociais ecoordena o planeamento motor e autonomia pes-
soal entre outros. 

O Dia e a Lenda de S. Martinho, celebrados a 11 de no-
vembro, são celebrações que marcam o outono e a tradição 
exige celebrar-se a data com o típico e lendário Magusto. 

Mais uma vez, o Colégio do Minho realizou este 
encontro festivo, que envolveu, como sempre, muita ale-
gria, espírito de convívio e primou pelos valores da escola 
e da família, tendo sempre como protagonistas os(as) 
nossos(as) alunos(as)! 
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Polo demonção

Halloween

Bruxas, fantasmas, monstros e 
outros seres fantásticos apossaram-se 
do Colégio do Minho.

No dia 31 de outubro, o Colégio, 
em parceria com o Centro Britânico do 
Alto Minho, em Monção, cumprindo a 
tradição, criou “verdadeiros momentos 
de terror” e celebrou, uma vez mais, o 
Halloween com os seus alunos – Colé-
gio, Centro Britânico e Santa Casa da 

Misericórdia de Monção.  
O polivalente, assombrosamente 

decorado, foi o palco da exposição do 
concurso de Jack o’ Lanterns (abóbo-
ras decoradas), a montra de disfarces 
alusivos a esta data e, ainda, o salão 
para a realização de diversas atividades 
assustadoras, como a criação de pega 
monstros em frascos, concurso “Caça às 
bruxas”, entre outras.

Como não há Halloween sem “trick 
or treat” (doçura ou travessura), a equi-
pa do Centro Britânico encarregou-se 
de pregar uma verdadeira travessura aos 
seus alunos, distribuindo mensagens e 
doces pelos presentes. Os alunos estão 
de parabéns, porque, também eles, con-
tribuíram para o sucesso desta ativida-
de, que é sempre do agrado de todos.
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Polo de

monção

Dia da Alimentação

Teve lugar no Colégio do Minho, entre os dias catorze e 
dezoito de outubro, a celebração da semana da alimentação, 
promovida pela equipa disciplinar desta instituição de ensino. 

Este evento incluiu várias atividades destinadas a toda a 
comunidade escolar, destacando-se os jogos de rua sobre a ali-
mentação saudável e atividade física, uma mostra de painéis 
na cantina com conselhos e dicas de alimentação saudável e a 
exposição de esculturas, em fruta e legumes, realizada pelos 
alunos do colégio. Esta atividade contou com a colaboração 

da EPRAMI de Monção, onde os nossos alunos tiveram a 
oportunidade de confecionar bolachas de aveia e espetadas de 
frutas. No final, todos se deliciaram com os produtos por si 
criados. 

O Colégio agradece a todos os que participaram nestas 
atividades, que tiveram por objetivo a promoção de hábitos 
alimentares saudáveis, assim como a combinação com outras 
boas práticas, como o exercício físico. 
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Polo demonção

Espetáculo TIC TAC TOC

Dia do Pijama

No dia 29 de novembro, os alunos do Polo 
de Monção participaram no Espetáculo TIC 
TAC TOC. Esta atividade decorreu no Cine 
Teatro João Verde e foi promovida pelo Serviço 
Educativo da Câmara Municipal de Monção.

Entre movimentos e música, os artistas aler-

taram para a importância da criação e das artes 
na construção de percursos.

A brincar, formularam perguntas, abor-
daram temas sérios e provocaram as crianças 
a acreditar num mundo melhor e a filosofar, 
através da dança!

No dia 21 de novem-
bro, o Colégio do 
Minho celebrou o Dia 
do Pijama, inserido no 

Projeto Missão Pijama 
2016. 

À semelhança do 
que aconteceu no ano 
passado, este ano, os 
alunos do Colégio do 

Minho ensaiaram e pre-

pararam ao pormenor a coreografia, em conjunto 
com os professores de Educação Física, de Música 
e, ainda, com os restantes professores. Os alunos,  
juntamente com os pais, criaram a Fada “da casa”. 
A turma do segundo ano criou e contou uma 
história alusiva à sua Fada. Este foi um momento 
muito especial, pois foi uma atividade conjunta, 
em reunião e convívio com todos os alunos. 

É sempre um dia muito divertido e feliz para 
as nossas crianças e para a missão o de lembrar ao 
mundo os direitos de todas as crianças. 
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1º CICLO

Dia Mundial da Alimentação

O Dia Mundial da Alimentação é comemorado no dia 16 de outu-
bro, em diversas partes do mundo.

A data foi implementada para alertar para a importância de uma ali-
mentação saudável, acessível e de qualidade, denominada de “Segurança 
Alimentar e Nutricional” e, ainda, para chamar a atenção para os problemas 
sociais que lhe estão associados, por exemplo, a fome, a desnutrição, a pobreza ...

Para comemorar o Dia Mundial da Alimentação, os alunos do 1.º ciclo receberam, nos dias 12 
e 13 de outubro, a Dr.ª Anabela Branquinho, mãe e encarregada de educação da aluna Luana Costa do 3.º 
Ano, que nos contemplou com uma palestra sobre nutrição e alimentação. 

Nos dias que antecederam à presente data, o 3.º Ano realizou alguns trabalhos relacionados com o 
tema: debate sobre a alimentação, enumeração de regras alimentares, colorir a pirâmide da alimentação, 
com posterior exposição, em contexto de sala de sala.

Para uma vida saudável é necessária uma alimentação cuidada, não esquecendo a prática do exercício 
físico, já que determina a nossa qualidade de vida.

Texto realizado pelos alunos do 3.º Ano
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 “Pão por Deus”

1º CICLO

No dia 31 de outubro de 2016, mais uma vez se 
celebrou o “Pão por Deus” no 1.º Ciclo, desta vez a 
cargo da turma do 1.º ano A, na sua sala. 

Para estes alunos, foi uma novidade, tendo-se 
mostrado bastante entusiasmados ao conhecerem 
esta tradição portuguesa. 

O convívio, assim como a partilha de frutos se-
cos, brincadeiras doces e batatas-doces foi do agrado 
de todos. Confirma-se, mais uma vez, que se trata 
de uma tradição que merece ser mantida.

Texto realizado pelos alunos da Turma do 1.ºA

Dia Nacional do Pijama

No dia 21 de novembro, os alunos 
do 1.º Ciclo comemoraram o Dia Nacio-
nal do Pijama. 

Esta iniciativa, promovida pela 
associação Mundos de Vida, tem como 
finalidade ajudar crianças que, em 
Portugal, vivem separadas dos pais. A 
comemoração deste dia também apela 
à solidariedade, em que as crianças 
ajudam outras crianças e aprendem a 
partilhar.

Algumas semanas antes, os alunos 

construíram o mealheiro Casa Dos Pija-
mas e recolheram pequenos donativos 
junto dos seus familiares e amigos. Nas 
aulas de Expressão Físico-Motora, sob 
a orientação da professora Rita, ensaia-
ram a melodia-coreografia que serviu de 
inspiração para a Missão Pijama 2016. 
Posteriormente, nas salas de aula, as 
crianças leram a história “A Fada Partiu 
a Asa” e partilharam alguns sentimen-
tos explorados na mesma.

No Dia Nacional do Pijama, todos 

os meninos vestiram os seus pijamas e 
foram para o ginásio do Colégio dançar 
e cantar a música da Missão Pijama 
2016, coreografada pelo artista Cifrão e 
recriada pelo cantor Agir. 

Todos os alunos se uniram por uma 
grande causa: Uma criança tem direito 
a crescer numa família! 

Texto realizado pelos alunos do 2.º 

ano, Turma A
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1º CICLO

O Halloween é uma festividade comemorada todos os 
anos, a 31 de outubro, véspera do dia de Todos os Santos. 
Realiza-se em grande parte dos países ocidentais, embora 
seja mais representativa nos Estados Unidos da América.

Mais uma vez, no ginásio do nosso Colégio, come-
morou-se esta festividade, com fatos alusivos ao tema, 
nomeadamente fantasmas, caveiras, esqueletos … máscaras 
assustadoras e outros.

A alegria foi contagiante e transversal a todos os ciclos 
que aderiram e participaram na festa, ao som de boa músi-
ca, e no desfile da melhor fantasia.  

O 3.º Ano obteve o 2.º e 3.º lugar na categoria da 
melhor fantasia. A aluna Catarina Silva obteve o 2.º lugar, 
com o fantástico fato de “aranha”, e a aluna Luana Costa 

obteve o 3.º lugar, com o majestoso fato de “zombie”.   
É de referir, ainda, que o 1.º Ano também está de 

parabéns, já que obteve o 3.º lugar na categoria de “bolo 
fantasmagórico”.

Em contexto de sala de aula, os alunos do 3.º Ano 
receberam a Sra. Sónia Dias e o Sr. Leandro Dias, que os 
ajudaram a confecionar abóboras, caixões, esqueletos e, 
ainda, um bolo para a festividade. 

Associado a este tema, é habitual na noite de 31 de ou-
tubro para o dia 1 de novembro, a brincadeira das doçuras e 
travessuras por parte de muitos alunos.

Texto realizado pelos alunos do 3.º Ano

Festa de Halloween
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Teatro de S. Martinho

Os alunos do 4º ano do Colégio do Minho, após terem 
escrito a peça de teatro “Lenda de Verão de S. Martinho”, 
representaram a mesma para os seus colegas do 1º Ciclo. 

Foi uma atividade muito interessante e de muito gosto 
dos alunos, quer dos que a realizaram, quer dos que a viram.

Os narradores foram os autores da peça, tendo os atores 
sido os seguintes: 

S. Martinho – Pedro Tiago Peres;  
Mendigo – Gonçalo Nogueira; 
Rei- Rodrigo Bastos; 
Sol- Américo Rodrigues; 
Castanheiros: Bruna Laranjeira, Teresa Barbosa, Filipe 

Ramos, Rita Silva, André Valério, Bianca Lima, Afonso, 
Micael Clemente, José Afonso Pimentel

Apresentador: Vicente Oliveira
Sons de chuva, vento, e tempestade: Diana, Filipa, Gonça-

lo Vilaça, Inês, Luís, Mariana, Martina, Martim, Rodrigo 
Mota e Tomás Boaventura. 

1º CICLO

No dia 17 de outubro de 2016, na cantina do Colégio 
do Minho, os alunos do 3º e 4º ano foram assistir a uma 
aula para aprender a confecionar o pão do dia-a-dia. Esta 
atividade fazia parte da Semana da Alimentação.

A aula foi dada pelo Henrique Nogueira, irmão de um 
aluno do 4º ano, nosso colega. 

Para fazer o pão foi preciso: farinha, fermento, água 
e sal. Depois de juntar todos os ingredientes, o padeiro 
deixou os meninos mexerem algum tempo na massa.

Eu gostei muito da aula de hoje porque foi diferente 
e tivemos a oportunidade de mexer na massa e aprender 
como se faz o pão. 

Rita Silva (4ºano)

Como se faz o pão?
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1º CICLO

Texto dramático
A lenda do Verão de S. Martinho

“Crianças, as Missionárias da Esperança.”

No âmbito do “Dia da Infância Missionária – 06 
de Janeiro, dia da Epifania – os alunos do 1.º Ciclo: 1.º, 
2.º, 3.º e 4.º anos foram motivados para a participação 
na campanha: “Mealheiro Missionário”. Neste sentido, 
puseram os seus dotes de criatividade na pintura, 
recorte e colagem de um mealheiro. Este será levado 
para casa, durante o tempo do Advento e Natal para 
estar junto do presépio ou da árvore de natal. Depois, 
os alunos trazê-lo-ão para o Colégio, unindo os seus 

esforços para ajudar crianças necessitadas.

Sabem por que é que todos os anos celebramos o dia de S. Martinho? Não? Então, nós vamos contar-
-vos essa história!

Há muito tempo atrás, havia um rei que tinha um cavaleiro chamado Martinho. Ora, ele tinha uma 
missão, que era levar a mensagem do seu rei.

Martinho – Bem, hoje tenho de entregar uma mensagem do rei. Eu vou cumprir a minha missão. 
Martinho começa a sua aventura. Era de tarde, mas o tempo era desastroso.
(Ouvem-se trovões, chuva e vento muito forte) 
Martinho entra num souto com muitos castanheiros. Daquele local conseguiu perceber que estava 

bem perto do castelo do rei. 
Martinho percorre o campo e encontrou um mendigo.
Martinho - Está perdido, Senhor? Eu levo-o a casa.
(Mendigo, com a voz um rouca, respondeu):
Mendigo - Obrigado, mas eu não tenho casa. No entanto, se me pudesse dar uma esmola eu agradecia.
Martinho – Eu não tenho aqui o meu dinheiro, mas posso dar metade da minha capa.
Martinho assim fez. Cortou metade da capa com a sua espada e cobriu o mendigo.
De repente, parou de chover e apareceu um sol brilhante, enviado por Deus.
Isto foi a obra misericordiosa que Martinho fez!
Ele entregou a mensagem ao rei e, quando morreu, foi chamado de S. Martinho. 
 

Gonçalo Delgado, 

Leonor Quarteu,  

Mateus Neves

 4ºano
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Espetáculo  no gelo A Bela e o Monstro

1º CICLO

No passado dia 6 de dezembro, os alunos do 1.º Ciclo do 
Colégio do Minho foram assistir ao  espetáculo musical de 
Natal A Bela e o Monstro no gelo.

Os alunos saíram do Colégio por volta das 13h15 e chega-
ram ao parque de estacionamento do Mar Shopping por volta 
das 14h30. Em seguida, foram para uma tenda gigante, onde 
se realizou o evento.

Tal como tem sido habitual, o espetáculo foi emocionan-
te, com muitos de efeitos especiais, adereços, cenários mara-
vilhosos e contou com um elenco de atores muito talentosos.

A história A Bela e o Monstro contou-nos uma aventura 
de uma princesa que foge em busca da sua liberdade e encon-
tra um Monstro que vive preso no seu castelo. Apesar das 
diferenças, as duas personagens apaixonam-se e  conseguem 
ultrapassar todas as barreiras  e obstáculos que os separam.

No final do espetáculo, seguiu-se a tradicional foto de 
grupo com o todo o elenco  e regressámos ao Colégio. Foi 
uma tarde muito divertida.

Trabalho realizado pelos alunos do 2.º ano, turma A

Desenho de Ana Miguel Pinto, 2º ano

Desenho de Sara Rufo, 2º ano
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Aniversário do Colégio

No dia 3 de outubro deste ano, o nosso Colégio comemo-
rou o seu 74.º aniversário. Houve uma eucaristia de celebra-
ção, insufláveis e muita animação.

Por volta das 10h30, todos os alunos do Colégio, acom-
panhados pelos seus professores, dirigiram-se à capela do 
Seminário. Lá chegados, todos se acomodaram nos seus 
lugares e, pouco depois, começou a eucaristia. Esta decorreu 
normalmente, com momentos de interação entre o celebran-
te, Sr. Padre Ricardo, e alguns alunos, em torno do tema “O 
que é ser cristão”. 

Foi ainda notável a intervenção do Coro do Colégio no 
decurso da eucaristia, com vozes e sons para bem ouvir.

Terminada a celebração, todos voltamos ordeiramente 

para o Colégio, porque estava já na hora de almoço. E todos 
adoraram o almoço, pois foi pizza! No recreio, os insufláveis 
“ansiavam” pelos alunos, principalmente pelos mais peque-
nos. Uma “loucura total”, já que todos se divertiram imenso.

Foi um dia muito animado, cheio de alegria e boa dispo-
sição. 

Para o ano, se Deus quiser, aguarda-nos uma festa ainda 
maior. Serão os 75 anos do nosso Colégio.

Beatriz Calçada, Daniela Vilas Boas, Margarida Rodrigues e 

Sara Antunes.
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Halloween

No passado dia 31 de outubro celebrou-se, como todos 
os anos, a festa mais assustadora do ano, o Halloween 
(nome original da língua inglesa), também conhecido por 
“Dia das Bruxas”.

É uma celebração observada em vários países, ser-
vindo para lembrar os mortos, incluindo os santos, os 
mártires e todos os fiéis falecidos. 

Entre as atividades do Halloween, as mais comuns 
são a festa da fantasia, a prática do “doce ou travessura”, 
a decoração da casa, as famosas lanternas de abóbora, as 
fogueiras, os jogos de adivinhas, as sessões de atrações 
assombradas, os contadores de histórias assustadoras e a 
visualização de filmes de terror.

A nossa festa de Halloween teve lugar no ginásio do 
Colégio. Decorreu entre as 14h30 e as 16h30. Tendo por 
base um árduo trabalho dos alunos do 9.º ano, que a 
organizaram, os alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclo, acom-
panhados pelos nossos professores, tiveram duas 
horas de muita diversão. 

Entrava-se e logo se sentia o espírito des-
ta festa, tendo uma visão terrífica de teias 
e esqueletos antes de qualquer outra coisa. 
Uma música bem animada e um bar com 
bebidas sem álcool e uma ótima comida de 
várias qualidades, tal como bolos vistosos, 
gomas, batatas fritas, queques, brigadeiros e 

até “sangue de vampiro”… brrrrrrrrrrrrrrrr!
Também houve muitas outras atividades, como o 

jogo das garrafas, a apanha da maçã na água, a apanha 
dos rebuçados na farinha, uma sessão de ilusionismo 
pelo afamado aluno ilusionista Francisco, aluno do nosso 
Colégio e, como sempre, o desfile de máscaras perante um 
“pomposo júri”, com atribuição de prémios e, ainda, um 
concurso de “bolos halloween”. Ganhou aquele “lindérri-
mo e horrendo olho branquelas”.

E apesar de a festa ter acabado às 16h30, a animação 
durou até cada um se ir embora. E foram indo … indo. 
Em alguns casos até depois … depois!... Os últimos foram 
corridos à “vassourada da bruxa”. Foi uma tarde de 
“horrrrrrrrrrror … Uaaaaaaaaaaa!”

Beatriz Calçada, Daniela Vilas Boas, Margarida Rodri-

gues e Sara Antunes.
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S. Martinho, dia do Magusto

No dia 11 de novembro de 2016, dia 
de S. Martinho, o Colégio comemorou 
o sempre desejado magusto, na Quinta 
de S. Lourenço, em Darque. É uma fes-
ta popular que junta grupos de amigos e 
família à volta de uma fogueira, onde se 
assam castanhas e se fazem brincadei-
ras - as pessoas sujam-se com as cinzas, 
cantam-se cantigas. 

O Colégio não teve fogueira, mas 
não foi por falta da mesma que a diver-
são não teve lugar neste dia. A nossa 
fogueira estava nos nossos corações, 
que crepitavam de felicidade.

Desde os alunos do primeiro ano 
aos do décimo segundo, contando 
também com os professores e alguns 
funcionários, toda a gente festejou o dia 
de São Martinho com boa disposição. 
Estamos em crer que todos se aven-
turaram pelas veredas e caminhos da 
Quinta e que todos adoraram o pão com 
chouriço, o sumo de laranja e, claro, as 
castanhas, que mais uma vez estavam 
deliciosas. 

A chover ou só a morrinhar, com 
calor ou com algum frio (que logo pas-
sou com as correrias nos caminhos da 

Quinta), em boa condição física, ou um 
tanto ou quanto combalido, afinal todos 
nós tivemos um bom dia rodeados dos 
que mais gostamos. Um dia divertido, 
alegre, de intensa brincadeira, por todos 
apreciado. 

E, assim, mais um magusto passou 
e o S. Martinho se celebrou! Que se 
repita por muitos e bons anos. 

Beatriz Calçada, Daniela Vilas Boas, 

Margarida Rodrigues e Sara Antunes.
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CLUBE IMAGEM E NOTÍCIA (CIN)
“TOMA NOTA” está a tomar conta do Colégio

Não viste?... Não sabias?... Que lástima! Andas muito 
distraída(o). O telemóvel e a tablet ocupam-te demasiado o 
tempo. 

É certo que o saber não ocupa espaço, mas o telemóvel 
e a tablete não são tudo e quando são só os jogos a “faiscar”, 
convenhamos que não é grande a sabedoria. Ou será? 

Ah!… Pois é, são os emails e os sms para as(os) 
amigas(os), no facebook, no twitter, no Instagram. Tantos?... 

A vida é muito mais que isso. Então e a “converseta” em 
direto, in loco, olho no olho, mão na mão, isso sim, é muito 
mais afetivo, mais emocionante, mais apelativo, mais saudá-
vel, mais cristão.

Dizem os experts do WIFI, que as ondas eletromagnéti-

cas invadiram o nosso quotidiano, que o WIFI (internet sem 
fios) está a tomar conta do Ambiente que nos rodeia, sem 
pedir licença. E que a saúde do nosso corpo pode vir a ser afe-
tada devido ao uso em demasia do telemóvel e/ou da tablete. 
Não no imediato, mas num tempo futuro em que já não será 
possível reverter o excesso à exposição. Por isso, TOMA 
NOTA, perante esta probabilidade o melhor será usar o tele-
móvel e a tablete com responsabilidade. E tu és capaz.   
 

Prof. Manuel Rodrigues

Fonte: www.visão.sapo.pt
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Para obteres adrenalina, não 
precisas de nicotina... 

Reconhecendo que o tabagismo representa um problema 
global e atual, com consequências devastadoras, e que a ado-
lescência é o período em que a maioria dos fumadores inicia 
o consumo de tabaco, a escola representa o espaço e o tempo 
ideal para o desenvolvimento de ações de promoção da saúde 
e prevenção do tabagismo.

Neste conceito, realizou-se, em novembro, uma cami-
nhada a Santa Luzia, enquadrada no projeto “Educação para a 
saúde”, visando alertar os alunos para os malefícios do consu-
mo do tabaco, testando a sua condição física, fora do contexto 
de sala de aula, visto que esta é tudo o que nos rodeia.

Tudo começou às dez e meia da manhã, quando todos 
os alunos do polo do secundário rumaram a uma cansativa 
caminhada, mas cheia de ensinamentos. A chegada ao san-
tuário foi por volta das onze, tendo sido os alunos presentea-
dos com três atividades lúdicas muito divertidas: “Zumba”, 
«Yoga – os sentidos» e dança urbana «New Style».

Estas atividades tiveram em vista a fomentação de há-
bitos de vida saudável, a valorização do respeito e da preser-
vação do meio ambiente, a sensibilização para os malefícios 
do tabaco e para a proteção das pessoas relativamente ao 
tabagismo passivo. Ainda é de realçar o concurso efetuado 
para a criação de um logotipo, que depois seria impresso nas 
camisolas usadas na caminhada, tendo sido a frase vencedora: 
“Para obteres adrenalina, não precisas de nicotina...”

Érica Cunha, 10ºA

A peça Payassu – o Verbo do Pai Grande, representação 
teatral do Sermão de Santo António de padre António Viei-
ra, foi, mais uma vez, um êxito representado, na capela da 
Diocese de Viana do Castelo, pelo ator Marcelo Lafontana, 
que apesar de ser brasileiro, pregou todo o sermão, que é de 
frisar em português clássico, à maior parte dos alunos do polo 
do secundário do Colégio do Minho.

No período barroco, havia uma grande necessidade de o 
orador se elevar em relação ao público. Respeitando este cos-
tume, o ator usou durante a peça andas, que ajudou o público 
a vê-lo e a ouvi-lo melhor, mas que também cativou os mais 
distraídos. É de realçar os efeitos especiais, como os sons 
envolventes que ajudaram a plateia a entender e interiorizar a 
peça, mas também as súbitas explosões, que embora assus-
tasse o público, simbolizavam os ataques de fúria que o padre 
António Vieira tinha, dado o seu temperamento fogoso.

Na primeira parte do discurso, é feita a introdução do 
que se vai discursar, seguindo-se o elogio das virtudes de 
quatro peixes. Na segunda parte, são feitas as repreensões aos 
vícios de outros quatro peixes. Não esqueçamos que o sermão 
é uma alegoria bem pensada, já que os peixes são uma metá-
fora dos homens. No final, Vieira termina com um apelo aos 
peixes, para que estes louvem a Deus.

Em suma, o Sermão de Santo António (aos peixes) 
constitui um documento de surpreendente imaginação, habi-
lidade oratória e poder satírico por parte de Vieira que toma 
alguns peixes como símbolos dos vícios e das virtudes (estas 
inexistentes nos homens), de forma a que estes pensem nos 
seus pecados e os corrijam. O modo como foi representado 
também deve ter suscitado alguma reflexão junto do audi-
tório, desta vez, constituído pelos alunos e professores do 
ensino secundário.

Luís Oliveira

Habilidade oratória 
em representação
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A palavra poética na voz dos alunos

Pausa com Fernando Pessoa…
Em outubro, na sala de convívio do polo do secundário do Colégio do Minho, na 

pausa das dez horas, os alunos do 12.º ano inauguraram o primeiro momento literário 
dando voz aos poemas de Fernando Pessoa – ortónimo, bem como de um excerto do 
Livro do desassossego do semi-heterónimo Bernardo Soares.

A Tatiana Almeida, a Marta Caçador, da turma B, e o Pedro Meira e a Maria 
Vieira Borges, da turma A, disseram os poemas “Não sei ser triste a valer”, “Ela canta, 
pobre ceifeira”, “Ó sino da minha aldeia”, “Não sei quantas almas tenho” do ortónimo, 
e o aluno Bruno Araújo, da turma A, leu um excerto do livro de Bernardo Soares. As 
leituras foram acompanhadas pelo aluno Guilherme Reis que improvisou alguns sons 
na guitarra, o que criou um ambiente bastante agradável. Toda a comunidade ficou cati-
vada com as palavras de Pessoa ditas pelos alunos e pela música que a encantou.

Pausa com Luís de Camões…
Ainda em outubro, os alunos disseram poemas de Luís de Camões, tendo ficado 

a apresentação ao cuidado do aluno do 11.º A, João Ricardo Franco. Dois poemas que 
refletem sobre o amor e a amada foram ditos pela Ana Rita Carreiras e pelo Guilherme 
Pereira, da turma A do 11.º ano, o famoso soneto “Amor é fogo que arde sem se ver” e 
as endechas à Bárbora cativa, respetivamente. A aluna Matilde Vital, do 12.º ano, leu 
também um breve texto sobre estes motivos poéticos que marcaram definitivamente a 
lírica camoniana.

Pausa com cantigas de amigo…
Em novembro, realizou-se mais uma pausa literária, desta vez subordinada à poesia 

trovadoresca. As alunas do 10.º ano da turma B, Ana Daniela, Francisca Tenedório, Inês 
Rego, Mafalda Maciel e a apresentadora Beatriz Duarte presentearam o auditório com 
duas cantigas de amigo, uma do Rei D. Dinis e outra do trovador e clérigo-presbítero 
galego, Pero Meogo. As alunas demonstraram através da representação e do cântico um 
grande desempenho e conhecimento do contexto epocal. Com vestes apropriadas e voz 
afinada, elas deixaram a plateia extasiada e empolgada com as suas fabulosas dramatiza-
ções. 

Pausa com Cesário Verde e Pessoa…
Em dezembro, os alunos do 12.º ano encerraram as pausas literárias deste período, 

que foram organizadas pela docente de Português, relembrando os momentos inesque-
cíveis que, ao longo deste período, animaram os intervalos das dez da manhã, entre 
uma chávena de café e um poema. Para finalizar, recorreram mais uma vez aos textos 
poéticos de Fernando Pessoa, não esquecendo Cesário Verde, o poeta dos sentidos, a 
quem o mestre pessoano, Alberto Caeiro, dedica a sua obra. A Inês Rodrigues e o Pedro 
Costa, da turma A, disseram “Contrariedades” de Cesário Verde. O Joel Sampaio e a 
Marta Morais, da turma B, disseram um poema de O Guardador de Rebanhos, de Al-
berto Caeiro, e “Lisbon revisited” (1923) de Álvaro de Campos, ambos heterónimos de 
Fernando Pessoa, respetivamente.

Ana Beatriz Lima, Ana Sousa, Beatriz Lemos, João Polónia e Nuno Duarte, 11.º A
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“

O Retrato de Dorian Gray foi escrito por um dos grandes 
escritores irlandeses do século XIX, Oscar Wilde, sendo 
considerado um dos clássicos modernos da literatura ociden-
tal. Este romance filosófico, passado em Londres, na Ingla-
terra aristocrática e hedonista do século XIX, foi lançado 
pela primeira vez em 1890 na revista Lippincott’s Monthly 
Magazine, mas, uma vez que a história saiu censurada sem 
aviso prévio ao autor, este lançou a edição do romance em 
1891, com um prefácio aforístico que chocou 
muitos críticos literários da altura.

Este livro confronta o leitor com 
a perfeição impossível, as convenções 
dispensáveis e a moralidade inevitável. 
Wilde representa a pintura como sendo algo 
que revela o que o homem esconde: a sua 
decadência, consciência, idade e a corrupção 

moral e psicológica que 
o levará à destruição 

do próximo e, por 
fim, de si mesmo.

Como personagem principal, 
temos um rapaz de 18 anos, 
narcisista, amante de artes 
e entregue aos prazeres 
humanos que pertence à 
alta burguesia e é dono 
de uma beleza física 
inimaginável, porém, 
inocente. O nome 

deste extraordinário rapaz é Dorian Gray. Este é influenciado 
por Lord Henry Wotton, um aristocrata cínico e hedonista 
típico daquela época, que tenta seduzi-lo para a sua visão 
do mundo, onde só vale a pena perseguir a beleza e o pra-
zer. Wotton conhece Gray quando este foi pintado pelo seu 
amigo Basil Hallwarde, que vê neste rapaz a inspiração que 
o impulsiona na busca da perfeição. Basil pintou o quadro 
de forma tão transcendente que fez com que todos ficassem 

estupefactos com a exatidão da pintura, 
parecendo mesmo que o pintor conseguiu 
captar a própria alma do jovem. Gray, ao 
ver o quadro pintado desta forma, deseja, 
por influência de Lord Henry, que fosse este 
a expiar os seus pecados, pois queria ficar 
jovem e belo para sempre. Assim, a pintura 
regista a crueldade de Dorian e é ela que 
se altera, transformando-se numa figura 
monstruosa. Como ela é a prova do seu 
mau carácter e consciência, o rapaz decide 

destruí-la, mas quem acaba por morrer é ele e, no quadro, fica 
apenas a pintura de um angelical rapaz de 18 anos, dono de 
uma beleza indescritível que espreita pela moldura com um 
inocente sorriso.

O Retrato de Dorian Gray tornou-se um símbolo da 
juventude intelectual “decadente” da época, e as suas críticas 
chocam a hipócrita sociedade vitoriana que vê neste livro o 
espelho dos seus defeitos, que considerava as suas virtudes.

Cláudia Teixeira

Eternizar a juventude em “O Retrato de 
Dorian Gray”

Crítica Literária
Crítica Literária

Este livro confronta o 
leitor com a perfeição 
impossível, as con-
venções dispensáveis 
e a moralidade inevi-
tável.

“
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Quando a religião passa da 
salvação ao medo”

Opinião

O terrorismo e o fanatismo religioso é um tema que, in-
felizmente, tem sido objeto de muitas reflexões na atualidade, 
devido à sua elevada exposição nos media e nas diversas re-
des sociais. Mas, afinal, em que é que este fanatismo religioso 
afeta o mundo onde nós vivemos hoje?

A religião, independentemente daquela que for visada, 
tem um objetivo que nos é comum a todos. Viver a vida em 
paz e harmonia com os outros e, ao mesmo tempo, explicar 
acontecimentos que são inexplicáveis aos olhos da ciência. 
Porém, quando esta é lida e interpretada literalmente, leva o 
leitor ao fanatismo e a perder a noção dos limites da mesma, 
passando de fanático a terrorista.

Respondendo à pergunta retórica colocada na introdução, 
podemos referir a problemática mais óbvia e chocante que 
nos assombra diariamente, a perda constante de vida huma-
na. Qualquer pessoa com acesso aos media vê, diariamente, o 
elevado número de pessoas que morrem por “causas reli-
giosas” de pessoas extremistas. Como exemplo disto temos 
a guerra do Afeganistão onde conflituam fundamentalistas 
radicais muçulmanos e não-muçulmanos, levando à morte de 
pessoas inocentes, todos os dias. Mudando agora de continen-
te, vamo-nos concentrar no caso da Nigéria onde cristãos e 
muçulmanos lutam pela adoção de leis islâmicas no norte do 
país. Este conflito já matou mais de 10 mil pessoas e deixou 
milhares de refugiados.

Associado à perda de vidas, vem o medo instaurado por 
estes grupos religiosos extremistas na população mundial. 
É através do medo e da insegurança provocados nos outros 
que estes grupos sobrevivem e ganham força. A título de 
exemplo, a Al-Qaeda e os Jhiadistas conseguiram instaurar 
o pânico mundial com a reivindicação dos ataques às torres 
gémeas, no dia 11 de setembro, apresentando-se como uma 
força terrorista de perigosidade mundial. Mais recentemente, 
os refugiados e as problemáticas associadas a estes abalaram a 
economia e a sociedade europeia. A enchente que se verificou 
este ano foi devido à insegurança sentida por estes, no seu 
país.

Em jeito de conclusão, reafirmo que a religião é um pilar 
fulcral na nossa sociedade atual, mas devem ser respeitados 
os limites que lhe são impostos. Quando estes forem ultra-
passados, a religião passa da salvação ao medo.

Bruno Araújo, 12.º A

Serão os direitos dos animais 
respeitados?!

Os animais são, muitas vezes, utilizados pela socieda-
de para animações. Mas, serão os animais bem tratados na 
tourada ou no circo para que essa animação exista? Serão os 
direitos dos animais respeitados como nós, na maioria das 
vezes, pensamos?

Em primeiro lugar, considero que, em algumas situações, 
os animais são, de facto, bem tratados e que os seus direitos 
são respeitados. Por exemplo, nas animações feitas no Zoo-
Marine, com golfinhos, estes possuem o alimento correto, 
cuidadores, e a animação destes passa apenas pelo convívio 
seguro com a natureza e a esperteza destes animais, sem os 
obrigar ou incentivar a fazer algo que os possa prejudicar. 
Um outro exemplo de animação que não traz malefícios são 
desfiles de animais, nomeadamente, gatos e cães, que foram 
encontrados em ruas e becos sem as mínimas condições, ou 
seja, tendo sido abandonados. Assim, estes desfiles têm como 
finalidade a obtenção de dinheiro angariado pelos bilhetes 
para assistir ao desfile para ser utilizado no fornecimento 
de alimentos e medicamentos para estes, de modo a que os 
tratadores possuam condições para os poder manter.

Em contrapartida, existem animações com animais que 
são maléficas para o seu bem-estar, não respeitando os seus 
direitos. Os exemplos mais fortes para este facto são as tou-
radas e os animais de circo. Nas touradas, o sofrimento do 
touro não é relevante para os toureiros ou para o público que 
a estas assiste, pois estes não entendem que, tal como é justi-
ficável pensar que há diferenças entre o sofrimento humano 
e animal, também é justificável pensar que os animais têm a 
mesma capacidade de sentir dor que os humanos, podendo, 
até, neste caso, morrer. Já, em Memorial do Convento, José 
Saramago chamava a atenção para este facto. Este exemplo 
aplica-se também ao circo, onde existiu, recentemente, o caso 
de um elefante que, de tão maltratado, acabou por fugir, e 
de tão agitado acabou por matar um homem de 65 anos, na 
Alemanha.

Concluo, então, que, mesmo servindo para nosso prazer, 
existem certas animações que podem levar à morte do ani-
mal e que, no meu ponto de vista, deveriam deixar de existir. 
Tal como o ser humano, estes animais possuem sentimen-
tos, sentimentos que, no caso do animal, não estão a ser 
respeitados.

Tatiana Almeida, do 12.º B

21

mirante
Jornal do Colégio do Minho          



“ “
A influência das novas tecnologias nas nossas vidas 

é um facto. Todos nós ouvimos, hoje em dia, falar sobre 
esse assunto, em nossas casas ou até mesmo pelos meios de 
comunicação social. Será que devemos viver dependentes das 
tecnologias e passar um futuro monótono agarrados a elas?

Certamente, nós sabemos que 
as tecnologias são um perigo para a 
civilização humana, destruindo vidas, 
criando guerras e rivalidades. Por 
exemplo, um caso que tem sido muito 
popular por estes dias, é o dispositivo 
móvel Samsung Galaxy Note 7. Este 
smartphone tem vindo a criar graves 
problemas de saúde, até mesmo de 
morte. Não é novidade que este 
aparelho tem vindo a explodir. As baterias foram fabricadas 
com um certo problema, explodindo dali a um tempo indefi-
nido. Imaginemos que uma pessoa está descontraidamente a 
falar ao telemóvel com a mãe e, de repente, ele explode. Pior 
ainda, se nós estamos no Mc Donald’s, na fila, para comer 
um hamburger, pegamos no telemóvel para jogar enquanto 
esperamos, e ele… Boooom!!!

No entanto, poder-nos-ão entreter, como já aqui falei, 

com jogos. Tal como diz o Cardeal Patriarca “as novas tec-
nologias aproximam o mundo” (a globalização). O principal 
benefício das novas tecnologias é o entretenimento: os jogos. 
Temos como exemplo as competições mundiais de jogos. 
Lembro-me agora do jogo Counter Strike: Global Offensive 

(CS:GO), que se tem vindo a tornar 
um “vírus” mundial, contaminan-
do jovens e adultos. As competições 
desse jogo são realizadas pela internet, 
juntando mais de um bilião de pessoas/
jogadores. Como este jogo é pago, há 
uma corrida enorme aos pontos de 
venda. E como este há muitos mais, e 
dinheiro mal gasto leva inevitavelmen-
te à pobreza.

Em suma, apesar de as novas tecnologias serem um 
entretenimento a nível mundial e de darem prazer às pes-
soas, podem destruir vidas levando a tristeza aos populares. 
Estaremos nós dispostos a abdicar da nossa saúde, alegria 
e segurança para acolhermos e utilizarmos diariamente as 
tecnologias?

José Alves, 11.ºA

Novas tecnologias: que futuro queremos para nós?

Lembro-me agora do jogo 
Counter Strike: Global 
Offensive (CS:GO), que 
se tem vindo a tornar um 
“vírus” mundial, contami-
nando jovens e adultos.

Opinião

22

mirante
Jornal do Colégio do Minho          



Através da Tertúlia Literária do 1.º Período, os alunos do secundário que participaram 

deram o seu contributo para a compreensão coletiva do romance Ciranda de Pedra, de Lygia 

Fagundes Telles, gerando-se um intercâmbio enriquecedor que permitiu aprofundar o tema 

da fragilidade humana, promovendo, por sua vez, a construção de novos conhecimentos. 

Neste sentido, deixa-se, nesta página, o contributo do aluno do 11.º B, Eduardo Montes, que 

participou também no evento.

Tertúlia Literária no Colégio do Minho

Ciranda de Pedra – a metáfora da vida!

Escrito em 1953 e publicado em 1954, Ciranda de Pedra 
é o magnífico romance da conceituada escritora brasileira 
Lygia Fagundes Telles. Este livro é reconhecido como a obra 
inaugural da maturidade inteletual da escritora, que inspirou 
a produção de duas novelas, a primeira em 1981, e a segunda, 
em 2008.

Esta soberba obra conta o rito de passagem entre uma 
infância sofrida e o desabrochar de uma jovem adulta, Vir-
gínia, no acesso à plena consciência da sua individualidade. 
É uma história forte e marcante, ousada para a época em que 
foi publicada, com personagens bem desenvolvidas e um 
enredo que prende a atenção do leitor do início ao fim. A 
autora confere tal poder às palavras, que as leva a descrever 
sentimentos, pensamentos e emoções das suas personagens, 
enfatizando a fragilidade do ser humano e as dificuldades da 
vida.

Outro dos aspetos positivos deste cativante romance são 
as personagens, uma vez que a escritora, com o decorrer da 
ação, as caracteriza magistralmente. No entanto, a que se 
destaca é Virgínia. Esta é uma personagem fantástica, dado 
que desde o momento em que descobre a verdade sobre o 

seu pai biológico, todas as decisões 
que toma demonstram uma força, 
uma maturidade sem precedentes. 
Contudo, só no decorrer da leitura 
se compreende a metáfora exis-
tente através da ciranda, que na verdade 
representa o comportamento das personagens. Perícia de 
Lygia e extraordinária idealização!

O final é inesperado, e as aventuras de Virgínia devem 
ter deixado alguns conservadores de boca aberta. A temática 
causa impacto, e a autora tem um domínio sobre a linguagem 
impressionante (precisa e ao mesmo tempo subtil, de uma 
coragem absoluta), para além de que o perfil psicológico das 
personagens é perfeito.

Em suma, trata-se de uma obra que, definitavamente, 
deve ser lida.

Eduardo Montes, 11.º B

TELLES, Lygia Fagundes, 2008. Ciranda de Pedra, Lisboa: Editorial Presença.
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Festa de Final de Ano Letivo

Decorreu, no último dia do ano letivo transato, 9 de junho, a Festa de Final 
de Ano do Colégio do Minho.

Como já vem sendo habitual, os alunos prepararam, com todo o afinco, ao 
longo do 3º período, diversos números, que, na noite do 9 de junho, apresenta-
ram a toda a comunidade. Tudo correu muito bem e o feedback não poderia ter 
sido mais positivo.

Foi desta forma que os alunos (os que não tinham exames!) se despediram 
de mais um ano letivo! Depois... FÉRIAS!!!!
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No passado dia 8 de outubro, decorreu, no polo do secundário, a Cerimónia de Entrega de 
Diplomas aos finalistas do 12º ano de 2015/2016.

Nesta cerimónia estiveram presentes quase todos os antigos finalistas, agora estudantes 
universitários, bem como familiares, amigos, professores e funcionários do Colégio.

Após o discurso do Sr. Diretor, os finalistas receberam os seus Diplomas de conclusão 
do Ensino Secundário. De seguida, dirigiram-se para o jardim, onde plantaram a árvore que 
haviam oferecido ao Colégio aquando da celebração do Baile de Finalistas, em julho. Esta “ár-
vore de turma”, à semelhança de outras plantadas pelos finalistas dos anos anteriores, além 
de, no futuro, vir a embelezar os jardins do Colégio, simboliza o perpetuar da ligação destes 
ex-alunos a esta instituição.

Seguiu-se um pequeno convívio com uns “comes e bebes” e o corte do bolo de finalistas.
A estes ex-alunos o Colégio do Minho deseja os maiores sucessos e as maiores felicida-

des!

Cerimónia de Entrega de Diplomas
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Aluno do Colégio do Minho na Seleção Nacional de Futebol Sub 15

Diogo Barbosa na Gala do Desporto

O aluno Marco Gomes Gon-
çalves, do 9º B, foi convocado 
para um estágio / treino de ob-
servação da Seleção Portuguesa 
de Futebol de Sub15.

O Marco é jogador no Gil 
Vicente Futebol Clube, onde 
ocupa a posição de guarda-re-
des e onde se tem destacado 

pelas boas defesas que tem realizado.
Assim, esta chamada à seleção acaba, por um lado, por 

ser um prémio e, por outro, uma oportunidade para o Marco 
reafirmar o seu valor.

O estágio decorreu nos dias 5 e 6 de novembro, na recen-
te inaugurada Cidade do Futebol, em Oeiras.

O Colégio do Minho dá os parabéns ao Marco e incenti-
va-o a dar o seu melhor!

Os alunos Diogo Ferreira Barbosa, do 7º B, e André 
Ferreira Barbosa, do 11º A, estiveram, no passado dia 1 de 
novembro, na XXI Gala do Desporto da Confederação do 
Desporto de Portugal, no Casino Estoril.

Neste evento, que reune “a nata” do desporto do nosso 
país, o aluno Diogo Ferreira Barbosa foi homenageado por 
ser Campeão Europeu de Jet-ski, no escalão Ski Júnior 
GP3.2.

O Diogo tem vindo a obter resultados de excelên-
cia nesta modalidade. Prova disso é o o seu palmarés: no 
presente ano, foi vice-campeão Mundial, no escalão Ski 
Júnior, e Campeão Nacional em duas classes: Juvenil e 
Júnior. Já, no ano transato havia sido campeão Europeu, 
também no escalão Ski Júnior.

Muitos parabéns, Diogo! Força!
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Boas Festas!

O Colégio do Minho deseja


